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ไม่อ่าน..ไม่ได้! เล่มใหม่ล่าสดุวางแผงแล้ว

ส่งเฉพาะสมาชิก-ไม่วางจ�าหน่าย

สั่งซื้อได้ในราคาเล่มละ 50 บาท

สอบถามโทร.0-2422-8080, 0-2422-8008

ไม่หลงกระแส เสนอแต่ความจริง

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

รัฐประหารตุรกีที่ล้มเหลวกระเพื่อมถึงไทย 
สะเทือนถึงการลงประชามติ 7 สิงหาคม 
ส่งสัญญาณ คสช. ถึงเวลาต้อง “ลงจากหลังเสือ” 
“สมบัติ บุญงามอนงค์” เชื่อประชาชนส่วนใหญ่ 
ลงประชามติ “ไม่รับ” ร่างรัฐธรรมนูญ 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ชี้ “นิรโทษกรรม” 
ไม่ผิดตลอดกาล ขัดหลักนิติรัฐและนิติธรรม 
“ลอย ลมบน” จับกระแส “เนติวิทย์” 
“ตัวปัญหา” ในภาพความเป็น “ปัญญาชน” 
“โสภณ พรโชคชัย” ฉายภาพ “พุทธะอิสระ” 
ฮุบที่ป่าสงวนฯ โทษจ�าคุก 2-15 ปี (ถ้าไม่มีเส้น?) 

ขอให้ทำ�สำ�เร็จ!

editor59lokwannee@gmail.com
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สแกน QR code
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ใช้‘แผนสำ�รอง’?
ฝ่�ยคุมอำ�น�จจะเห็นว่�ยังมุ่ง
ม่ันเดนิต�มแผน 1 คอืผลักดนั
ให้ร่�งกฎหม�ยสูงสุดผ่�นประ 
ช�มตอิอกม�บงัคับใช้ เพร�ะถ้�
เป็นไปต�มเป้�จะอยูต่่ออกีอย่�ง
น้อยปีครึง่ได้อย่�งสบ�ยใจกว่�
ทีต้่องงดัแผนสำ�รองเอ�ม�ใช้

แม้ยิง่ใกล้วนัลงประช�มต ิกระ 
แสโหวตโนจะม�แรง และมี
เสยีงเรยีกร้องให้ฝ่�ยคมุอำ�น�จ
ประก�ศคว�มชดัเจนว่�ห�กร่�ง
รัฐธรรมนูญถูกโหวตควำ่�จะมี
กระบวนก�รอย่�งไรให้ได้ม�ซึง่
รัฐธรรมนูญใหม่ และต้องใช้
เวล�น�นแค่ไหน อย่�งไร แต่
ห�กดูต�มคว�มเคลื่อนไหวใน โลกวันนี้มีประเด็น 2
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หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ร�ยวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบูรณ์ อิชยาวรกุล / เจ้�ของ : บริษัท โลกวันน้ี จ�ากัด / บรรณ�ธิก�รจัดก�ร : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ /บรรณ�ธิก�รผู้พิมพ์ผู้โฆษณ� : 

สมศักดิ์ ไม้พรต / สำ�นักง�นบริษัท โลกวันนี้ จำ�กัด : เลขที่ 71/25 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณ�ธิก�ร : โทร.0-2422-8101, 
0-2422-8104-9, 0-2422-8112 แฟกซ์ 0-2884-9918 / e-mail : editor59lokwannee@gmail.com

โลกวันนี้มีประเด็น  

ฝ่ายคุมอ�านาจไม่กลัว
การเดินเข้าสู่คิลลิ่ง โซน

ตามที่ฝ่ายต่อต้านออกมาขู่เช้าเย็น

เรื่องจากปก

ใช้‘แผนสำ�รอง’?
ช่วงวันหยุดยาวที่ผ ่านมาฝ่าย
ความมั่นคงท�างานหนักพอสม 
ควร เพราะต้องออกหาข่าวความ
เคลื่อนไหวของกลุ่มคัดค้านร่าง
รัฐธรรมนูญที่ เช่ือว ่าจะอาศัย     
ช่วงเทศกาลงานบญุไปเป่าหปูระ 
ชาชนไม่ให้รับร่างรัฐธรรมนูญที่
จะลงประชามติในวนัที ่7 สงิหา-
คมนี้
 ฝ่ายความมัน่คงพบอะไรบ้าง
ไม่รู้ รู้แต่ว่าหลังการเข้ารายงาน
สถานการณ์ต่อ พล.อ.ประยทุธ์ 
จนัทร์โอช� นายกรฐัมนตรแีละ
หวัหน้า คสช. ของ พล.อ.ธรีชยั 
น�คว�นิช ผู ้บัญชาการทหาร
บก (ผบ.ทบ.) ที่ท�าเนียบรัฐบาล
ซึ่งใช้เวลานานกว่าชั่วโมง นา
ยกฯได้ก�าชับให้ท�าให้เกิดความ
สงบเรียบ ร้อยก่อนลงประชามติ 
เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวาย
 ไม่มีใครรู ้ว ่�อะไรที่จะ
ทำ�ให้เกิดคว�มไม่เรียบร้อย 
และก�รทำ�ให้เกิดคว�มสงบ
เรียบร้อยนั้นจะทำ�อย่�งไร
บ้�ง
 ในส่วนของกองทัพยังไม่รู้ว่า
จะท�าอะไร แต่ในส่วนของกระ 
ทรวงมหาดไทย (มท.) มีหนังสื่อ
ด่วนที่สุดออกจาก นายกฤษฎา 
บุญราช ปลดั มท. ที ่มท 0890.2/ 
ว 4101 ถงึผูว่้าราชการจงัหวดัทัว่
ประเทศ ให้เร่งชี้แจงท�าความ
เข้าใจว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับลง
ประชามตไิม่มเีนือ้หาก�าหนดให้
ยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 นอกจากนีย้งัก�าชบัให้ผูเ้กีย่ว 
ข้องกบัการตดิตามข่าวสารทีเ่ผย
แพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆ 
หากพบข้อความเทจ็ให้เร่งปฏบัิติ 
ชี้แจงท�าความเข้าใจทันที
 นอกจากนี้ยังก�าชับให้ผู ้ว ่า

 จ�กก�รเคลื่อนไหวเบ้ือง
ต้นสรปุสถ�นก�รณ์ได้ว่�ฝ่�ย
คุมอำ�น�จยังตีธงเดินหน้�สู่
ก�รทำ�ประช�มติร่�งรฐัธรรม 
นูญในวันที่ 7 สิงห�คมต�ม
เดิม ไม่เลื่อน ไม่ล้มเลิก
 นอกจากนี้ยังลดกระแสวิ-
พากษ์วิจารณ์ว่าปิดก้ัน ปิดปาก 
ด้วยการให้ทุกจังหวัดเปิดพื้นที่
ให้ดีเบตร่างรัฐธรรมนูญได้โดย
ให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ด�าเนินการ
 ฝ่ายคุมอ�านาจไม่กลัวการ

ราชการจังหวัดใช้เคร่ืองมือส่ือ 
สารทุกชนิดและทุกช่องทางรวม
ทั้งเครือข่ายของฝ่ายปกครอง
ท้องทีแ่ละท้องถิน่ในจงัหวัดชีแ้จง
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
ต่างๆที่มีผู ้พยายามสร้างความ
สบั สนเกีย่วกบัการท�าประชามติ
ให้ประชาชนได้รบัทราบเป็นระยะ
 ท่ีส�าคัญเน้นย�้าให้จัดประชุม
ศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย
จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์
ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ทุก
สัปดาห์ หากพบการท�าผิดกฎ 
หมายให้ด�าเนินการอย่างเฉียบ
ขาดทันที

เดินเข้าสู่คิลลิ่ง โซน ตามที่ฝ่าย
ต่อต้านออกมาขู่เช้าเย็นว่าหาก
ร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านจะหมด
ความชอบธรรมในการนั่งทับ
อ�านาจต่อไป แม้จะมีแผนสอง
รองรับกรณีร่างรัฐธรรมนูญไม่
ผ่านประชามติ
 แต่ถ้าดูความเคลื่อนไหวใน
ตอนนี้ยังเห็นความมุ่งมั่นผลัก
ดนัแผนแรกให้ประสบความส�า-
เร็จ คือผลักดันให้ร่างรัฐธรรม 
นูญผ่านแล้วอยู ่ต ่ออย่างชอบ
ธรรมตามกฎหมายอกีอย่างน้อย
ปีครึง่ก่อนจะมรีฐับาลใหม่เข้ามา
รับช่วงอ�านาจ
 ห�กแผนแรกเป็นไปต�ม
เป้�จะอยู ่ได้อย่�งสบ�ยใจ
ม�กกว่�
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ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ถกูต้องเรยีบร้อยหมดแล้ว คอืซือ้โปร่งใส จ่ายถกู
ต้อง อยูม่าวนัหนึง่หลงัจากนัน้ 1-2 ปีกพ็ฒันา 
ทีด่นิจนเจรญิ สร้างโน่นสร้างนี ่ลงทนุไปมากมาย 
กถ็กูเพกิถอน เรยีกคนื เสยีหายมากมาย  
 ท่�นรู้หรือไม่ว่�ลูกน้องของท่�น เจ้�
หน้�ทีข่องกรมทีด่นิก่อนหน้�นีไ้ม่เคยเตอืน
หรอืแนะนำ�ประช�ชน เพือ่ไม่ให้เกดิคว�ม
เสยีห�ยเลย   
 ทีท่่านคดิก�าจดัพวกให้สนิบน รบัสนิบนอย่าง
นีด้มีาก ขออนโุมทนา ท่านไม่อยากให้ประชาชน
เสยีหาย  หรอืไปเสยีเบีย้ใบ้รายทาง เงนิใต้โต๊ะ
อะไรเนีย่ มนัไม่มาก แต่โฉนดราคา 10-20 ล้าน 
30 ล้าน บางทรีาคาร้อยล้านพนัล้าน  อย่างฝรัง่
ทีซ่ือ้ทีท่ีภ่เูกต็กลายเป็นทีอ่ทุยานสรินิาถ อย่างนี้
กค็วรท�าด้วย ไม่ใช่เป็นผูส้ร้างความเสยีหายให้กบั
ประชาชน
 ถ้าท่านจะช่วยประชาชนไม่ให้เกดิความเสยี
หายก็จะเป็นการรักษาภาพพจน์ของกรมที่ดิน 
กรมทีด่นิกจ็ะเป็นขวญัใจของประชาชน  ท่านเป็น
ข้าราชการในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั หรอื
เป็นข้าราชการของพระราชา จงึต้องช่วยเหลอืหรือ
ท�าให้ประชาชนชืน่ใจ ซึง่ทีผ่่านมาไม่ได้เป็นอย่าง
นี ้ เพราะท�าให้ประชาชนช�า้ใจ ผดิหวงักบัระบบ
ราชการทีไ่ม่ความรบัผดิชอบ ไม่มกีารวาง แผน
ป้องกนัความเสยีหายกบัประชาชนเลย ท�าให้ประ 
ชาชนขมขืน่ แทนทีจ่ะท�าให้ประชาชนชืน่อกชืน่
ใจ  
 ก็ขอให้ท่�นอธิบดีรีบดำ�เนินก�รให้สำ�  
เรจ็ลลุ่วง อ�ตม�ขออนโุมทน�ยนิดีและหวงั
ว่�คว�มปร�รถน�ดขีองท่�นจะเป็นบญุกุศล
คุม้ครองครอบครวัและข้�ร�ชก�รกรมทีด่นิ
ให้มคีว�มภ�คภมูใิจว่�เป็นกรมทีโ่ปร่งใส ไร้
ทจุรติคอร์รปัชนั ถ้�ทำ�ได้สำ�เรจ็ ท่�นกจ็ะ
เป็นอธบิดคีนแรกของกรมทีด่นิท่ีชำ�ระล้�ง
มลทนิให้กรมทีด่นิ ทำ�ให้ข้�ร�ชก�รกรมที่ 
ดนิมคีว�มภมูใิจ เพร�ะหลดุจ�กตำ�แหน่ง
โกงม�กทีส่ดุ ทจุรติม�กทีส่ดุ ขออวยพรให้
ทำ�ได้และทำ�สำ�เรจ็
 เจรญิพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

 
In Brief : ย่อความ

ท่�นรูห้รอืไม่ว่�ลกูน้องของท่�น เจ้�
หน้�ทีข่องกรมทีด่นิก่อนหน้�นีไ้ม่เคย
เตอืนหรอืแนะนำ�ประช�ชน เพ่ือไม่ให้
เกดิคว�มเสยีห�ยเลย ทัง้ทีซ่ือ้โปร่งใส 
จ่�ยถกูต้อง ทำ�ให้ประช�ชนชำ�้ใจและ
ผดิหวงักบัระบบร�ชก�รทีไ่ม่มคีว�ม
รบัผดิชอบ   

อ�ตม�พูดถึงอธิบดีกรมที่ดินที่จะใช้ม�ตร 
ก�รเดด็ข�ดกบัก�รให้สนิบนและรบัสนิบน 
อ�ตม�กเ็สรมิว่� กรมทีด่นิควรจะจดัห�เจ้�
หน้�ทีท่ีฉ่ล�ดรอบรูม้�คอยเตอืนประช�ชน
ไม่ให้ถกูหลอก ถกูโกง หรอืทำ�อะไรพล�ด
พลัง้เสยีห�ยเหมอืนกรณโีฉนดถงุกล้วยแขก
ของวดัสวนแก้ว  
 เจ้าหน้าทีไ่ม่ได้ให้ความรูก้บัประชาชนเลยว่า 
โฉนดอย่างนีม้นัซือ้ไม่ได้ ขายไม่ได้ มนัสามารถ
จะสัง่ล้ม หรอืเพกิถอนได้ เจ้าหน้าทีข่องท่านยงั
ไม่รูเ้ลย ท่านอธบิดคีนนีอ้าจมาทหีลงั แต่อธบิดี
กรมคนก่อนๆก็ไม่ได้เคยสอน เคยอบรมให้
ข้าราชการในสังกัดท�าหน้าที่ป้องกันและช่วย
เหลอืประชาชนไม่ให้เกดิความความเสยีหาย ไม่
ว่าจะซือ้ขาย โอน หรอืออกโฉนดทีด่นิแล้ว กไ็ม่
ได้รบัผดิชอบอะไรเลย  
 อาตมาขออธิบายต่อว่า กรมที่ดินไม่รับผิด
ชอบอะไรเลย ปล่อยให้ชาวบ้านเสยีหาย ถกูถอน
สทิธิ ์ ทัง้ทีม่ัน่ใจว่าไม่มปัีญหากน็�าไปพฒันาจน
ทีด่นิมรีาคาขึน้มา อยู่ๆ เจ้าของมาจากไหนกไ็ม่รู้
อ้างว่าเป็นเจ้าของ อยูใ่นมมุมดืมาหลายปี อยู่ๆ ก็
ออกมาบอกว่าจะเอาทีด่นิคนื ร้องโวยวายว่าทีด่นิ
ถกูบกุรกุ แต่ตอนทีม่กีารซือ้ขายกนัใหม่ๆไม่รูไ้ป
หลบมมุอยูท่ีไ่หน ท�าให้ประชาชนทีซ่ือ้ไป ลงทนุ
ปลกูสร้างอะไรไปกเ็สยีหายย่อยยบั และไม่มใีคร
รบัเยยีวยาอะไรเลย 
 ถ้าท่านจะออกกฎหมาย ต้องท�าเร่ืองการ
แนะน�าประชาชนเรือ่งโอน การซือ้ทีด่นิทีถ่กูเอา
คนื ทัง้ทีเ่ป็นโฉนดทีก่รมทีด่นิออกให้เอง ท�าไม
ศาลสัง่ให้เอาคนืได้ ท่านอธบิดช่ีวยท�าเรือ่งแบบ
สกัเรือ่งหนึง่ ท่านจะสร้างบญุยิง่กว่าสร้างโบสถ์ 
สร้างวหิาร สร้างเจดย์ีเสยีอกี เพราะท่านแสดงถงึ
เมตตาทีม่ต่ีอประชาชน กลวัว่าประชาชนจะเสยี
หายกบัการซือ้ที ่ โอนที ่ ทัง้ทีจ่่ายค่าธรรมเนยีม

ขอให้ทำ�สำ�เรจ็!

นกกระจอกยงัไม่ทนักนิน�า้ “วงดเีบต 
กกต.” กพั็งไม่เป็นท่า เมือ่ “แป๊ะมี
ชัย” อ้างไม่อยู่ในฐานะ “เถียงกับ
ใคร” ทัง้ทีก่่อนหน้านีก้ถ็�ม “ฝ่�ย
เหน็ต่�ง” มมีาตราไหนบ้างทีไ่ม่ด ีแต่
ไม่ยอมรับฟัง ไม่กล้าชี้แจงต่อหน้า
สาธารณชน 
 จึงไม่แปลกที่ “กลุ ่มพลเมืองผู ้
ห่วงใย” ต่อประชามตร่ิางรฐัธรรมนญู
จะประกาศชัดเจน “ไม่รับ” ร่างรัฐ 
ธรรมนูญ ซึ่งผู้ร่วมลงชื่อทั้งองค์กร 
กลุม่ และตัวบคุคล ทีห่ลากหลายนบั
ร้อย โดยเฉพาะแกนน�า 3 พรรคใหญ่ 
“เพื่อไทย-ประชาธิปัตย์-ชาติไทย
พฒันา” ทีร่วมพลังกนัตอบโต้สารพดั
การปิดก้ันของ “รัฏฐาธปัิตย์” !
 จนมีคำ�ถ�มว่� เพร�ะ “ผู้มี
อำ�น�จ” ต้องก�ร “อยูย่�ว” หรอื
ไม่ หรือต้องก�รให้สถ�นก�รณ์ 
“สกุงอม” ก่อนจะ “ทบุ”เพือ่ “ล�ก
ย�ว” !
 อย่าง “เฮยีไพศ�ล พชืมงคล” 
ในฐานะคนใกล้ชิดยังประกาศ “ไม่
รบั” ร่างรัฐธรรมนูญฉบบันี ้อ้างว่าจะ
ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ก็เป็นไปตาม 
“โรดแมป็” ซึง่ตรงกบัเป้าหมายการ 
“กู้ช�ต”ิ ทีต้่องการให้ “ปฏริปูประ 
เทศ” ให้เสรจ็ก่อน แต่ไม่ได้ระบวุ่าร่าง
รฐัธรรมนูญฉบบัน้ีไม่ดตีรงไหน 
 ค�าท�านายของ “โหร คมช.” ทีว่่า 
“โรดแม็ป” ต้องเลื่อนไปเป็นปี ซึ่ง
หมายถึงจะไม่มีการเลือกตั้งปี 2560 
และ “ท่านผูน้�า” และคณะกต้็อง “ทน
ทกุข์” ท�างานให้บ้านเมอืงไปอกีปี สอง
ปีเป็นอย่างน้อย  !
 จงึไม่ใช่ “โยนหินถ�มท�ง” แต่
ตัง้ใจ “กนิรวบ” ทัง้ขึน้ทัง้ล่อง ไม่
ว่�จะผ่�นหรอืไม่ผ่�น !

ต่อสั้นต่อย�ว!
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หลังความพยายามในการก่อรัฐ 
ประหารที่ล้มเหลวเมื่อค�่าวันท่ี 15 
กรกฎาคม หรอืราวๆ 1 สปัดาห์ที่
ผ่านมา สถานการณ์ในประเทศ       
ประเทศตุรกีก็ยังไม่นิ่ง ล่าสุดประ       
ธานาธบิด ีเรเซป ตอยยบิ เออร์โด-
กนั แห่งตรุก ี เชือ่ว่าอาจ มีต่างประ 
เทศเกี่ยวข ้องกับความพยายาม        
ยึดอ�านาจ พร้อมประกาศภาวะฉุก 
เฉนิเป็นเวลา 3 เดอืน และเดนิหน้า

ผู้ที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความ
พยายามในการก่อรฐัประหารครัง้นี้ 
แม้ว่าจะมีการไล่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ออกไปแล้วมากกว่า 50,000 ราย 
และปิดโรงเรยีนไปแล้วมากกว่า 600 
แห่งกต็าม
 ซ่ึงจากความเคลือ่นไหวของนาย
เออร์โดกนั กท็�าให้ทัว่โลกกงัวลมาก 
เพราะทั้งด�าเนินการจับกุมหรือไล่
ออก ทหาร ต�ารวจ ผูพ้พิากษา ครู
อาจารย์ และข้าราชการพลเรือนอ่ืนๆ 
ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนกับการยึด
อ�านาจ  
 แต่กระนัน้ นายเออร์โดกนั กไ็ม่
สนใจใคร เขาตอกกลบัเสยีงวิพากษ์
วิจารณ์เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ
ของเขา โดยไล่ให้ นายฌอง-มาร์ค 
เอโรลต์ รัฐมนตรีต่างประเทศฝร่ังเศส 
สนใจแต่เรือ่งของประเทศตวัเอง หลงั
เอโรลต์เตือนว่าผู้น�าตุรกีไม่ควรใช้
เหตรุฐัประหารทีล้่มเหลว เป็นเครือ่ง
มือในการหาทางหุบปากฝ่ายต่อ
ต้าน  
 โดยที่ผ่านมาทางการตุรกีตั้ง
ข ้อหากับเจ ้าหน้าที่ระดับสูงใน
กองทพั 99 นายว่ามส่ีวนเกีย่วข้องกบั
การรัฐประหาร รวมทั้งกวาดล้าง
บุคลากรในมหาวิทยาลัยและโรง 

เรียน รวมถึงห้ามการเดนิทางส�าหรบั
นักวิชาการ และถอนใบอนุญาต     
กบัผูส้ือ่ข่าว 34 รายในข้อหามส่ีวน
เกี่ยวข้องกับ น�ยเฟตุลเล�ะห์     
กุยเลน ซึ่งรัฐบาลกล่าวหาว่าอยู่
เบื้องหลังความพยายามในการก่อ
เหตุรัฐประหาร เรียกว่าเป็นมาตร 
การทีร่นุแรงพอสมควร
 และนอกจากคนในชาติของเขา
แล้ว เออร์โดกนัเชือ่ว่าอาจมต่ีางชาติ
เกี่ยวข้องกับความพยายามรัฐประ 
หาร แต่เขาปฏิเสธที่จะพาดพิงโดย 
ตรงถงึประเทศใดๆ และเขายนืยนัว่า
ตุรกียังคงอยู่ภายในระบบรัฐสภา
ประชาธิปไตย
 อย่างไรกต็าม นายเออร์โดกนั ก็
เพ่ิมความพยายามกดดนัสหรฐัฯให้
ส่งตวั นายกุยเลน กลบัมาในฐานะ
ผู้ร้ายข้ามแดน โดยได้ส่งส�านวน
หลายฉบบัทีอ้่างว่านายกเูลนมคีวาม
เก่ียวข้องกับรัฐประหาร ส่วน นาย     
กูเลน ก็เรียกร้องให้สหรัฐอเมริกา
ปฏิเสธค�าขอส่งตัวในฐานะผู ้ร ้าย   
ข้ามแดน และปฏิเสธค�ากล่าวอ้างว่า
เขาอยู่เบื้องหลังความพยายามยึด
อ�านาจ
 ง�นนีต้้องจบัต�มองกนัต่อไป
ว่�เหตุก�รณ์จะเป็นอย่�งไรต่อไป 
รวมทัง้ ตรุก ี จะมมี�ตรก�รอืน่
อีกในก�รจัดก�รกับคนที่เชื่อว่�
อยูเ่บือ้งหลงัรฐัประห�ร รวมทัง้
น�น�ช�ติจะมีปฏิกิริย�อย่�งไร 
ซึง่ดูท่�ทแีล้ว ไม่สงบง่�ยๆ
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ประธ�น�ธิบดี เรเซป 
ตอยยบิ เออร์โดกนั แห่ง
ตรุก ีเชือ่ว่�อ�จมต่ี�งประ
เทศเกี่ยวข้องกับคว�ม
พย�ย�มยดึอำ�น�จ พร้อม
ประก�ศภ�วะฉุกเฉิน 3 
เดอืน และเดนิหน้�ไล่ล่�
กลุม่ก่อก�รร้�ยทีอ่ยูเ่บือ้ง
หลังก�รก่อรัฐประห�ร

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

เว็บไซต์ dvbdebate.net ของสื่ออิสระพม่า ปุจฉาด้วยภาพนี้ว่า 
“Is Burma setting ASEAN’s new standard ?” ในด้าน
เศรษฐกิจ สาธารณสุข การศึกษา และยุติสงคราม           

 

ไล่ล่ากลุม่ก่อการร้ายท่ีอยูเ่บือ้งหลงั 
ความพยายามก่อรฐัประหาร
 “การประกาศภาวะฉกุเฉนิครัง้นี้
เป็นเรื่องจ�าเป็นเพื่อถอนรากถอน
โคนเครอืข่ายขององค์กรก่อการร้าย
ทีเ่กีย่วข้องกบัความพยายามรัฐประ 
หารอย่างทนัท่วงท”ี เออร์โดกนั กล่าว
 ก่อนหน้าน้ี นายเออร์โดกนั ได้
กล่าวเตือนว่าจะจับกุมบุคคลต่างๆ
เพิม่ขึน้อกี และกเ็ดนิหน้ากวาดล้าง

‘ตรุก’ีประก�ศภ�วะฉกุเฉิน

ข้อมลูภาพ : AFP
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เศรษฐกิจ

น�ยสุรเชษฐ กองชีพ รองผู ้
อำ�นวยก�รฝ่�ยวจิยั คอลลเิออร์ส 
อนิเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย 
เปิดเผยว่า แม้ในช่วงที่เศรษฐกิจ
ชะลอแต่ตลาดที่ยังมีการลงทุนต่อ
เนื่องได้แก่ พื้นที่ค้าปลีก, อาคาร
ส�านักงาน และคอนโดมิเนยีม โดย
ในส่วนของพื้นที่ค้าปลีกนั้นผู้ประ 
กอบการมองว่าเป็นการลงทุนและ
สามารถสร้างรายได้-ก�าไรในระยะ
ยาว ทัง้นี ้ พืน้ทีร่วมค้าปลกีในกรงุ 
เทพฯและพื้นที่โดยรอบช่วง Q2/ 
2559 อยูท่ี่ 7.48 ล้านตร.ม. โดย
พืน้ที ่ 62,384 ตร.ม.เปิดให้บริการ
แล้วในครึ่งปีแรกและอีกมากกว่า 
124,800 ตร.ม. มีแผนจะเปิดในครึง่
หลงัปี แม้จะมโีครงการเปิดให้บรกิาร
มากแต่อัตราการเช่าเฉลี่ยในทุก
ท�าเลของกรุงเทพฯยังคงมากกว่า 
95% ขึ้นไป ส่วนตลาดอาคารส�า 
นกังานนัน้ พบว่ามกีารขยายตวัมาก
ขึน้ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา ซึง่ ณ 
Q2/59 มอีาคารส�านกังานสร้างเสรจ็
เปิดให้บรกิารรวม 266,000 ตร.ม. 
และอกีมากกว่า 152,000 ตร.ม. จะ
แล้วเสรจ็ในช่วงครึง่หลงั ทัง้นี ้มพีืน้  
ทีอ่กีไม่ต�่ากว่า 300,000 ตร.ม. ที่
ก่อสร้างอยูค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ในช่วง
ปี 2560-2564 ท้ังน้ี ด้วยความ
ต้องการการเช่ามมีากข้ึนขณะทีพ่ืน้ที่
อาคารส�านักงานลดลงส่งผลให้ราคา
ค่าเช่ามีการปรบัข้ึนต่อเนือ่ง 
 ในส่วนของตลาดคอนโดมเินยีม
นั้น มีบรรยากาศการขยายตัวต่อ
เนือ่งแม้จะในอตัราทีล่ดลงโดยภาพ
รวมตลาดคอนโดมิเนียมในช่วงที่

ร�ค�ที่ดินปรับข้ึนเฉลี่ย10%

ผ่านมาว่าตัง้แต่ต้นปีถงึ Q2/59 มี
คอนโดเปิดขายใหม่ในกรงุเทพฯประ 
มาณ 7,100 ยนูติ ลดลงจาก Q1/59 
ประมาณ 3% ขณะทีย่อดโอนกรรม 
สทิธ์ิใหม่กลบัพุง่ขึน้โดย Q3/59 ใน  
กทม.มยีอดโอนเกอืบ 12,000 ยนูติ 
และปรมิณฑลเกอืบ 10,000 ยนูติ
 ท้ังน้ี ภาพรวมตลาดคอนโดใน
ช่วงครึ่งหลังของปี 2559 นั้น ผู ้
ประกอบการหลายรายยงัคงพฒันา
โครงการใหม่ตามแผนคาดว่าคอนโด
ที่จะเปิดขายใหม่มีจ�านวนมากกว่า
ช่วงปีครึ่งแรกโดยอยู่ที่ 30,000-
40,000 หน่วยขึน้ไป โดยผูป้ระกอบ
การจะจับกลุ่มลูกค้าที่มีก�าลังซื้อสูง
ขึ้นโดยเฉพาะระดับราคาขายมาก 
กว่า 100,000 บาทต่อตารางเมตร
มากขึ้น เพราะว่าลูกค้าระดับล่าง
จ�านวนไม่น้อยมีปัญหาในเรื่องของ
การโอนกรรมสิทธิ์โดยปีนี้สัดส่วน
ระดบัราคา 3-5 ล้านบาท มมีากสดุ
ถงึ 60% ระดบัราคา 5 ล้านบาทขึน้
ไปม ี25% และล้านเศษๆอยูท่ี ่15% 
อย่างไรกด็ ี มองว่าตลาดคอนโดปีนี้
จะเตบิโตที ่5%

 นายสุรเชษฐ กล่าวถึงกรณีกฎ 
หมายท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้างทีค่าดว่า
จะบงัคบัใช้ต้นปีหน้านัน้ เหน็ว่าจะ
ช่วยกระจายการถอืครองทีด่นิเพราะ
จะมีการน�าท่ีดนิออกมาขายมากขึน้
ในราคาทีส่ามารถต่อรองกนัได้ ทัง้นี้ 
เหน็ว่ารายใหญ่กระทบไม่มากเพราะ
มบีรษิทัลกูและมแีผนพฒันาอยูแ่ล้ว
แต่จะเป็นการกระตุน้ให้เกดิการพฒั 
นาเรว็ขึน้ ปัจจบุนัพบว่า 50 ตระกลู
ใหญ่มีการถือครองที่ดินถึง 30-
40%ของที่ดินที่มีถือกรรมสิทธิ์ทั้ง 
หมด อย่างไรกด็ ี ราคาทีดิ่นยงัคงมี
ปรับขึ้นแต่ไม่มากกว่าที่ผ่านมาที่
ปรบัขึน้เฉลีย่ทีก่ว่า 20% ปีนีค้าดว่า
จะปรบัขึน้เฉลีย่ที ่10% ทัง้นีพ้ืน้ที ่5 
ท�าเลฮอตทีร่าคาทีด่นิยังสงูคอื ชิดลม 
ราคา 1.9 ล้านบาทต่อตร.ว., นานา 
ราคา 1.7 ล้านบาทต่อตร.ว., พร้อม
พงษ์ ราคา 1.4 ล้านบาทต่อตร.ว., 
ส่วนทองหล่อ และเพลนิจิต ราคา 1.5 
ล้านบาทต่อตร.ว. ส่วนแนวรถไฟฟ้า
ปรบัขึน้เฉลีย่ 10% เช่นกนั

 
In Brief : ย่อความ

สุรเชษฐ กองชีพ

คอลลิเออร์สฯ เผยตล�ด
พืน้ทีค้่�ปลกี-อ�ค�รสำ�นัก
ง�น-คอนโด ยังมีก�รลง 
ทุนต่อเนื่อง ค�ดคอนโด
ครึ่งปีหลังผุด 3-4 หมื่น
หน่วย แย้ม กม.ภ�ษทีีดิ่นฯ
ใหม่ ช่วยกระจ�ยก�รถือ
ครองมีก�รซื้อ-ข�ยม�ก
ข้ึนโดยร�ค�ที่ดินปรับขึ้น
ไม่หวอืหว� 

รบัโล่ : บรษิทั นมัเบอร์วันเฮ้าส์ซ่ิง  
ดเิวลลอปเม้นท์ จ�ากดั โดย นาง     
สุกญัญา สุวรรณนภาศร ี กรรมการ
บริหาร ได้เข้ารับโล่รางวัลโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ดเีด่นประจ�าปี 2559 
โดย พลต�ารวจเอก อดลุย์ แสงสงิห์-
แก้ว รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการพฒั 
นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เป็นผูม้อบ ซึง่จดัขึน้โดย บจก. เอเจน-
ซี ่ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝ�ก  เงินกู้

อัตร�ดอกเบี้ย

อัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

ตล�ดกรุงเทพฯ

ตล�ดต่�งประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 21,750.00 บาท

 ขาย 21,850.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 21,360.00  บาท

 ขาย   21,850.00 บาท

ร�ค�ทองคำ�

ฮ่องกง ซื้อ 1,314.46  ขาย 1,315.23
ลอนดอน ซื้อ 1,314.46  ขาย 1,315.23

ภ�วะหุน้  21  กรกฎ�คม  2559 

สถ�บัน ซื้อ ข�ย สุทธิ 

มูลค่า 

ร้อยละ

ต่�งช�ติ ซื้อ ข�ย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

ร�ยย่อย ซื้อ ข�ย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

ดอลล�ร์สหรัฐ บ�ท

ยูโร บ�ท

ปอนด์สเตอร์ลิง บ�ท

ดอลล�ร์ฮ่องกง บ�ท

เยน บ�ท

ดอลล�ร์สิงคโปร์ บ�ท

 ออมทรัพย์ 0.50% MLR  6.25%
 3 เดือน 0.9% MOR 7.12%
 6 เดือน 1.15% MRR 7.62%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่� (ล้�นบ�ท) 

SET 100 

มูลค่� (ล้�นบ�ท)  

SET 50 

มูลค่� (ล้�นบ�ท) 

mai 

มูลค่� (ล้�นบ�ท) 

35.31

39.30375

47.655

4.6325

0.34292

26.16825

-7.33 1,502.70
  57,728.48
-12.33 2,145.97
  43,439.53
-4.88 953.96
  34,887.80
+2.31 559.26
  5,709.01

FTSE SET Index Series

แบ่งต�มมูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด

 

1,610.46 -9.62

2,273.37 -18.98

2,475.60 -19.33 

1,765.06 -11.79

2,316.71 -19.12

2,817.91 -3.90 

1,211.48 -4.17

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH

 4,770.46 

8.26

15,084.82 

26.13

30,525.52 

52.88

7,367.52 

12.76

12,495.62 

21.65

30,887.48 

53.50

-2,597.06

2,589.20

-361.97



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222
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083999-AOM-010416-01

ติดถนนเศรษฐกิจ 1
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร

ที่ดิน 8.6 ไรที่ดิน 8.6 ไรที่ดิน 8.6 ไรที่ดิน 8.6 ไร

สนใจติดตอ 08-3999-4773, 08-9824-0440สนใจติดตอ 08-3999-4773, 08-9824-0440สนใจติดตอ 08-3999-4773, 08-9824-0440

DLJCO-AOM-100516-01

• เพศชาย/หญิง
• มีประสบการณ
• สามารถทำงานลวงเวลาได

สนใจติดตอ
บริษัท ดี.แอล.เจ.คอมเมอรเชี่ยล จำกัด

เลขที่ 42-45 ซอยบรมราชชนนี 39
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.10170

หมายเหตุ : ถามีที่พักใกลที่ทำงาน
 จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

รับสมัครดวน!
ชางเย็บ-ชางพง

จำนวนมาก

โทร. 0-2880-7835-7

สนใจลงโฆษณาย่อย

0-2422
8218

02449-AOM-190315-01

รายได 14,000 บาทขึ้นไปตอเดือน
ยานสาทร, รามอินทรา, ราชพฤกษ,

พระราม 2, ลำลูกกา
ติดตอ บริษัท วีเทคบิสซิเนส จำกัด

ถนนประชาสงเคราะห ดินแดง
08-6538-3004
0-2449-4964

พนักงานขับรถ

ติดตอ คุณกุง

081837-AOM-260416-01

• ชาย-หญิง • พรอมเดินทางได
• มีที่พัก • ประกันคาแรง
• ทำงานที่หางฯ กทม.และตจว.
โทร. 08-1837-2090

รับชางตัดผม
081854-AOM-040516-01

• อายุ 30 ปขึ้นไป
• ¶เงินเดือน+O.T. 20,000 บาทขึ้นไป 
• มีประสบการณขับรถอยางนอย 1 ป
• ที่อยู สุขุมวิท 59

รับสมัครดวน!
พนักงานขับรถบาน

สนใจติดตอ โทร. 08-1854-6842

081428-AOM-230516-01

• อายุ 35-50 ป • มีบุคคลค้ำประกัน
• อยูแถวสามเหลี่ยมดินแดง กรุงเทพฯ

รับสมัครพนักงานหญิง
เลี้ยงเด็กและทำงานบาน

โทร. 08-1428-8176

02629-AOM-170516-01

รับสมัครดวน!

โทร. 0-2629-1791-3, 08-1495-2555
ติดตอ คุณโอ (จายงานนอก)

สนใจติดตอ หองเสื้อศุพญาลักษ
เลขที่ 94-96 ถ.ประชาธิปไตย บางขุนพรหม กทม.

• รายไดดี งานไมขาด มีที่พักพรอม
ชางเย็บผา งานบูติก-หนาราน

085070-AOM-190416-01

สนใจโทร. 08-5070-0069,
08-2350-5192, 0-2990-9007

ทำเลดีติดเทสโกโลตัส รังสิตคลอง 3 ใกลฟวเจอรพารครังสิต
ตกแตงเรียบรอยพรอมอยู เหมาะทำออฟฟศหรือบริษัท

(เจาของขายเอง)

ราคา 6.5 ลาน (พรอมโอน)
2 คูหา 3.5 ชั้น 35.01 ตารางวา

ขายอาคารพาณิชย (หมูบานสถาพร)



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222
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โทร. 0-2866-6094-5

เสมียน ญ. 2 อัตรา

ติดตอ 161/769-770 ถ.จรัญสนิทวงศ ซ.27
บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

02866-AOM-180116-01

• วุฒิม.6-ปวส.

085854-AOM-180116-01

เหมาะทำรานกาแฟ รานสเตก รานอาหาร
ติดตอ 09-5854-6656, 08-1912-1581

ใหเชา
อาคารพาณิชย 4 ชั้น

ติดปายรถเมล ตกแตงอยางดี
เฟอรนิเจอรครบ พรอมแอร 8 ตัว

0824898-AOM-120216-01
โทร. 0-2373-1136, 08-6644-2290, 08-2489-8844
สนใจติดตอ 83 ซ.รามคำแหง 136 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.10240

รับสมัครโฟรแมน วุฒิขั้นต่ำปวช. กอสราง
(ควบคุมงานสรางอาคาร 5 ช้ัน อยูลำลูกกา คลอง 7 จ.ปทุมธานี)

รับสมัครแมบาน ทำงานบาน (อยูรามคำแหง)

• ตองการคนมีประสบการณ
• อายุไมเกิน 50 ป มีที่พักใหฟรีทั้ง 2 ตำแหนง

081311-AOM-030516-01
สนใจติดตอ โทร. 08-1311-8188

คุณสมบัติ : ซื่อสัตย อยูระยะยาว
อยูประจำ มีที่พักให อยูยานหางฟวเจอรรังสิต

• คนดูแลหอพัก
• พนักงานขับรถ

• แมบาน
 (อยูประจำ)

รับสมัครดวน

089502-AOM-070316-01

• ติดตอรานคาทั่วไป • อายุ 25-45 ป  • มีประสบการณขายสินคา
 คอนซูเมอรจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ • เงินเดือน 14,000 บาท 
• เบี้ยเลี้ยง 1,000-1,100 บาท/วัน • คาคอมมิชชั่น 1 %

รับสมัครเซลสแมน
ตางจังหวัด

ติดตอ  เลขที่ 458/367 ถนนเพชรเกษม 77 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทร. 08-9502-7031 คุณฟา

JUTAR-AOM-250516-01

09-8384-7966, 08-0078-5959

รับเหมากอสราง
รับสรางบาน, ตอเติมอาคาร, โรงงาน,

อพารตเมนต, ตกแตงภายใน, งานเฟอรนิเจอร,
อะลูมิเนียม งานไฟฟา, งานสี กำแพง

รับเขียนแบบ ขอใบอนุญาต

02234-AOM-180116-01

โทร. 0-2234-4477, 08-1830-6130, 0-2234-6161

เงินเดือน 9,000-12,000 บาท มี O.T.
ติดตอ รานทีเอ็นอารการพิมพ 151,153,155
ตรอกสะพานยาว ถนนเจริญกรุง สี่พระยา บางรัก

ชางตีธง, ชางพับ-เก็บเลม
รับสมัครรับสมัครรับสมัคร

	 	 รายได้	:	เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+ค่านํ้ามัน+ค่าคอมมิชชั่น 
ต่างจังหวัด รายได้	 45,000-55,000	บาท
กรุงเทพฯ	 รายได้	 25,000-35,000	บาท

สนใจติดต่อ วีเทค      โทร.08-1683-0168

รับสมัคร
 เซลส์แมนติดต่อร้านค้า

•	กรุงเทพฯ	1	คน	•	ต่างจังหวัด	1	คน

ต้องมีประสบการณ์ติดต่อร้านค้า

081683-OM-060716
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‘ป็อกบ�’ซบ‘ผี’105ล้�น

สือ่ดงัทัง้ เดอะ ซนั ขององักฤษ และ เลกฟิ 
ของฝรัง่เศส ตข่ี�วว่� แมนฯยฯู ตกลงคว้�
ตัว ป็อกบ� จ�กจูเวนตุส ได้สำ�เร็จ ด้วย
ค่�ตวั 105 ล้�นปอนด์ 
 เดอะ ซนั แทบลอยด์ชือ่ดงัขององักฤษตข่ีาว
ว่า “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ ตกลง
คว้าตวั ปอล  ป็อกบา จากทมี “ม้าลาย” จเูวน
ตสุ ได้ส�าเรจ็ ด้วยค่าตวั 105 ล้านปอนด์ หลงัจาก
ก่อนหน้านี ้ ข้อเสนอแรก 90 ล้านปอนด์ ไม่ได้
รบัการตอบรบั
 สื่อยักษ์ใหญ่ด้านวงการกีฬาของฝรั่งเศส
อย่าง เลกิฟ ก็ตีข่าวไปในท�านองเดียวกันว่า 
แมนฯยฯู กบั จเูวนตสุ ได้ตกลงกนัเรยีบร้อย ตอน
นี้เหลือเพียง ป็อกบา เซ็นสัญญา อย่างเป็น
ทางการเท่านั้นก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนอย่างเป็น
ทางการ ซ่ึงคาดว่าสัญญาระหว่างป็อกบากับ
แมนฯยฯู จะมรีะยะเวลา 5 ปี
 ซ่ึงหาก ป็อกบา ย้ายมาอยู่แมนฯยูฯด้วย
ค่าตวั 105 ล้านปอนด์จรงิ กจ็ะท�าให้เขาเป็นนกั
ฟตุบอลท่ีมค่ีาตวัสงูทีส่ดุในโลก เหนอืกว่า กาเรธ 
เบล และ ครสิเตยีโน โรนลัโด ซึง่เป็นเจ้าของสถติิ
อยู ่ และถอืเป็นการกลบัมาอยู่กบัทมีปิศาจแดง
อกีครัง้หลงัจากเขาเคยอยูแ่ละจากมาเมือ่ปี 2012 
 เดอะ ซนั ยงัเพิม่เตมิอกีว่าว่า ป็อกบา ได้แจ้ง
เจ้าของบ้านเช่าที ่ตรูนิ ประเทศอติาล ีแล้วว่าเขา

จะย้ายออก  และคาดว่า แมนฯยฯู จะพยายาม
ให้เสรจ็สิน้กระบวนการทกุอย่างภายในสดุสปั-
ดาห์นี ้อย่างไรกต็าม ตอนนี ้โฮเซ มรูนิโญ กนุซอื
แมนฯยฯู อยูท่ีเ่มอืงเซีย่งไฮ้ ประเทศจนี ร่วมกบั
นักเตะแมนฯยูฯที่เหลือ ในการไปแข่งขันช่วง
ก่อนเปิดฤดกูาล
 โดยคนทีจ่ะรับหน้าทีจ่ดัการต่อเรือ่งสญัญา
กบั ป็อกบา คอื เอด็ วดูเวร์ิด รองประธานฝ่าย
บรหิารของแมนฯยฯู ขณะที ่มโิน ราอโิอลา เอ-
เย่นต์ของป็อกบา จะรบัเงนิเข้ากระเป๋าค่าด�าเนนิ
การถงึ 20 ล้านปอนด์
 ขณะนี ้ป็อกบา พกัผ่อนอยูท่ีไ่มอาม ีสหรฐั 
อเมรกิา กบั โรเมล ูลากาก ูกองหน้าทมี “ทอ็ฟ
ฟ่ีสนี�า้เงนิ” เอฟเวอร์ตนั ซึง่หลงัจากการพกัผ่อน
นีก้น่็าจะได้กลบัไปซ้อมกบัเพือ่นร่วมทมี 
 ในฤดกูาลนี ้นอกจาก  ป็อกบา  แมนฯยฯู 
ยงัได้ตวั ซลาตนั อบิราฮโิมวชิ แบบฟรจีาก ปารสี 
แซงต์ แชร์แมง รวมทัง้ซือ้ตวั เอรกิ เบลล ีกอง
หลงัจาก บญีาร์ เรอลั ด้วยค่าตวั 30 ล้านปอนด์ 
และยังได้ เฮนริก มคิตาร์ยาน จากโบรุสเซีย       
ดอร์ตมนุด์  ด้วยค่าตวั 30 ล้านปอนด์เช่นกนั 
 ก่อนหน้านี ้มสัซมิเิลยีโน อลัเลกร ีโค้ชของ
จเูวนตสุ เคยออกมาแนะน�า ป็อกบา ว่าอย่าย้าย
กลบัไปแมนฯยฯู เพราะเหมอืนกบัการถอยหลงั
ลงคลอง   

โลกกีฬา

สือ่ต่างๆตข่ีาว แมนฯยฯู ตกลงซือ้ ปอล ป็อกบา จากจเูวนตสุ มาร่วมทมีด้วยค่าตวั 105 ล้านปอนด์  

ตัว๋‘อนิทร’ีข�ยไม่ออก

‘ฟลอยด์’ไม่สนรแีมตช์

เป๊ป กวาร์ดโิอลา ประเดมิคมุ “เรอืใบสฟ้ีา” 
แมนเชสเตอร์ ซิตี นัดแรก แบบไม่สวยนัก 
เมื่อพ่ายต่อ บาเยิร์น มิวนิก ทีมเก่าของตัว
เองไป 0-1 จากประตชูยัของ เออร์เมน ออซ
เทิร์ค ที่ซัดแฉลบขา กาแอล กลิชี ของ
แมนฯซิตี เข้าไป ในเกมอุ่นเคร่ืองเมื่อคืน
วันพุธที่ผ่านมา นัดต่อไป เตรียมอุ่นเครื่อง
กับ “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 
วันที่ 25 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ ส่วน “หงส์
แดง” ลิเวอร์พูล เอาชนะ ฮัดเดอร์สฟิลด์ 
ทาวน์ 2-0 นัดต่อไปเจอ เชลซี ในวันที่ 28 
กรกฎาคม

ลา กัตเซตตา เดลโล สปอร์ต สื่อกีฬาชื่อ 
ดังของอิตาลี รายงานว่าในวันแรกของการ
เปิดจ�าหน่ายตั๋วปีของ “อินทรีฟ้าขาว” ลา
ซิโอ มีคนซื้อเพียง 11 ใบ ซึ่งถือเป็นยอด
จ�าหน่ายทีน้่อยจนน่าตกใจมากๆ หลงัจาก
ปีที่แล้ว ตั๋วปีของทีมก็มียอดจ�าหน่ายน้อย
คือไม่ถึง 13,000 ใบ ทั้งๆที่สยามจุได้มาก
ถงึ 70,000 คน ซึง่ท่ีขายได้น้อยคาดว่าเป็น
เพราะผลงานที่ไม่ดี คืออันดับ 8 รวมถึง
แต่งตั้ง มาร์เซโล บิเอลซา เป็นโค้ชคนใหม่ 
แต่แค่ 2 วันก็ลาออก ท�าให้แฟนๆเสื่อม
ศรัทธา

ฟลอยด์ เมย์เวตเธอร์ จูเนียร์ นักชกผู้ไม่   
เคยแพ้ใคร ปฏิเสธกลับมาลงนวมฝึกซ้อม 
เพื่อมาเป็นคู่ชกรีแมตช์ให้ในไฟต์คืนสัง-
เวยีนของ แมนน ีปาเกยีว ยอดนกัชกฟิลปิ-
ปินส์ ที่อยากจะกลับมาชกอีกครั้งหลังประ 
กาศเลิกชกมวยไปแล้ว ซึ่งเมื่อ เมย์เวต-  
เธอร์ ปฏิเสธไม่รีแมตช์ ท�าให้ บ็อบ อารัม 
โปรโมเตอร์ของ ปาเกียว ต้องมองหาคู่ชก
ใหม่ให้ ปาเกียว ทั้งๆที่แฟนมวยส่วนใหญ่
อยากดูคู่นี้ชกกันอีก โดยการเจอกันครั้ง
แรกนั้น เมย์เวตเธอร์ ชนะคะแนนไปอย่าง
เอกฉันท์

กีฬา

‘เรอืใบ’พ่�ยหววิ0-1



ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 17 ฉบับที่ 4370 (895) วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บันเทิง

ปล่อยข่�ว‘แอตคินสัน’ต�ย โลกบันเทิง
เป็นท่ีตกใจกนัยกใหญ่ เมือ่ โรว�น แอตคนิสนั 
นักแสดงตลกชาวอังกฤษ ซึ่งโด่งดังจากบทมิส-
เตอร์บีน ในซิตคอมสุดฮิตชื่อเดียวกัน (Mr.
Bean) ตกเป็นข่าวว่าเสยีชวีติจากการฆ่าตวัตาย 
พร้อมขึ้นข้อความเสร็จสรรพว่าขอให้ไปสู่สุคติ 
ก่อนทีต่่อมาจะมรีายงานยนืยนัว่านัน่เป็นแค่ข่าว
ลวงบนโลกอนิเทอร์เนต็ แอตคินสัน ยงัอยูด่มีีสุข 
ไม่ได้เสยีชวีติอย่างทีเ่ป็นข่าว   
 ส่วนภาพท�านองว่าสื่อชื่อดังอย่างบีบีซีและ     
ฟ็อกซ์นวิส์ได้น�าเสนอข่าวและร่วมไว้อาลยัด้วยน้ัน 
คาดว่าน่าจะมีคนหลอกท�าข้ึนเพื่อหวังเรียกยอด
ไลค์-ยอดคลกิ แถมข้อมลูทีป่รากฏขึน้ในภาพบดิ 
เบอืนจากความจรงิ เพราะโรวาน เกดิปี 1955 ไม่ 
ใช่ปี 1995 ตามทีร่ะบไุว้ในภาพแต่อย่างใด ซึง่ข่าว
ลอืการเสยีชวีติของแอตคนิสันครัง้น้ี นับเป็นครัง้
ที ่2 แล้วทีเ่กิดขึน้กับเขา โดยครัง้แรกลอืว่าเขาเสีย
ชีวติเพราะอบุตัเิหตทุางรถยนต์เม่ือหลายปีก่อน
 อย่างไรกต็าม แอตคนิสัน ไม่ใช่คนท่ีมีชือ่เสียง
คนแรกที่มีข่าวว่าเสียชีวิตท้ังๆท่ีไม่ได้เป็นอะไร 
และเชือ่ว่าไม่น่าจะเป็นคนสุดท้ายด้วย โดยบุคคล
ดงัๆบางส่วนทีเ่คยตกเป็นข่าวลวงว่าเสียชวีติ เช่น 
พอล แมค็ค�ร์ทนย์ี, 50 Cent, แฟรงค์ ซนิ�
ต�, เฉินหลง, มอร์แกน ฟรีแมน, เอ็ดดี        
เมอร์ฟี, ซลีนี ดอิอน และ เอมเินม็
 ในรายของ แมค็คาร์ทนย์ี ข่าวลวงมใีนปี 1969 
ยุคน้ันยังไม่มีอินเทอร์เน็ต แต่ก็มีข่าวว่าเขาเสีย
ชีวติเพราะอบัุติเหตุทางรถยนต์ ท�าให้ทางวงเดอะ 
บีเทิลส์ ต้องหาคนที่หน้าตาเหมือนกันมาแทน 
ก่อนทีต่อนหลงัจะได้ทราบว่าไม่ใช่ข่าวจรงิ โดยตวั
จรงิของ แมค็คาร์ทนย์ี ยังแขง็แรงและยงัเล่นดนตรี
จนถงึทกุวนันี้
 ขณะที ่50 Cent หรอื เคอร์ตสิ แจค็สัน นัก
ร้องเพลงแร็ปชือ่ดงั เคยให้สัมภาษณ์ในรายการ
ทอล์กโชว์ชือ่ดงัของ โอปราห์ วนิฟรย์ี เม่ือปี 2012 
ว่าเขารอดชวีติจากการถกูกระหน�า่ยงิเม่ือปี 2000 
แต่ว่าหลังจากนั้นก็มีข่าวลวงว่าเขาถูกยิงอีกครั้ง
เมือ่ 6 เดอืนทีแ่ล้ว แต่คราวน้ีไม่รอด ซึง่แท้จรงิ
แล้ว เขาไม่ได้ถกูยงิอกี และยงัอยูด่ี
 ส่วนนกัร้องอมตะอย่าง แฟรงค์ ซนิาตา ข่าว
ลอืเกดิขึน้ในปี 1945 ซึง่ตอนน้ันมีข่าวว่าบุคคลท่ี
มชีือ่เสยีงหลายคนเสยีชวีติ รวมทัง้ ซนิาตา แต่ต่อ
มากม็รีายงานว่าข่าวนัน้เป็นข่าวลวง  และซนิาตา 
กม็ชีวีติอยูน่บัจากตอนนัน้อกี 43 ปี ก่อนเขาจะ
เสยีชวีติจรงิๆเมือ่ปี 1998 เพราะหวัใจวาย
 ด้าน เฉนิหลง นกัแสดงชาวฮ่องกง รายน้ีไม่
ได้ตกเป็นข่าวลวงว่าเสยีชีวติครัง้เดยีว แต่โดนถงึ 
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‘แกร’ีเสยีชวิีตวยั81

‘เคอร์’เตรยีมววิ�ห์

‘แพท’ยนัเข้มแขง็ขึน้

‘เดย์’ห�ยป่วยลยุง�น

แกรี ม�ร์แชล ผู้ก�ากับภาพยนตร์ชื่อดัง 
เจ้าของผลงานสดุฮติ Pretty Woman เสยี
ชวีติแล้วด้วยวยั 81 ปี เมือ่วนัพธุท่ีผ่านมา 
จากภาวะเส้นเลอืดในสมองแตก โดยผลงาน
เรือ่งล่าสดุของเขาคอื Mother’s Day ทีล่งโรง
ฉายเมือ่เดอืนเมษายนทีผ่่านมา ซึง่เป็นการ
กลับมาร่วมงานกันอีกคร้ังระหว่างเขากับ      
จเูลยี โรเบร์ิต นางเอกเรือ่ง Pretty Woman

มิแรนด� เคอร์ ซูเปอร์โมเดลชาวออส    
เตรเลยีวยั 33 ปี ก�าลงัจะเข้าพธิวีวิาห์กบั  
อีวาน สปีเกล มหาเศรษฐีหนุ่มประธาน
บรหิารบรษิทั Snapchat วยั 26 ปี หลงั
คบหาดใูจกนัมานานกว่า 2 ปี โดยยงัไม่ได้
มรีายละเอยีดชดัเจนว่าพธิจีะมเีมือ่ไหร่ ซึง่
การแต่งงานครัง้นีเ้ป็นครัง้ที ่2 ของ เคอร์ 
หลงัเธอเคยแต่งงานกบั ออร์แลนโด บลมู 

“แพท” ณปภ� ตันตระกลู นกัแสดงสาว
ชือ่ดงั บอกว่าตนเข้มแขง็ขึน้หลงัจากเพิง่สูญ
เสยีคณุพ่อ หน�าซ�า้ยงัได้ให้ก�าลงัใจแก่น้องคน
หนึ่งที่มาร้องเพลงแข่งขันในรายการเสียง
สวรรค์พชิติล้าน ทางช่อง 8 ซึง่คณุยายเขาเพิง่
เสยีชวีติเพราะอลัไซเมอร์ ซึง่เป็นโรคเดยีวกบั
ทีแ่ม่ของแพทก�าลงัเป็นอยู ่ และแพทยงับอก
ว่าจะเลีย้งดแูม่และพีส่าวทีป่่วยให้ดีทีส่ดุ

เดย์-ไทเทเนีย่ม นกัร้องชือ่ดงั หายป่วย
จากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ และกลับมา
ท�างานทันทีหลังจาก ที่ต้องนอนโรงพยา 
บาลหลายวัน โดยได้เริ่มเดินสายไปพบ
สื่อมวลชนเพื่อโปรโมตซิงเกิ้ลล่าสุดที่ชื่อ
ว่า ไม่ไหวแล้ว และยังบอกแฟนๆว่าไม่
ต้องเป็นห่วง พร้อมขอให้ช่วยติดตามผล
งานเพราะตั้งใจท�าให้แฟนๆทุกคนจริงๆ 

2 ครัง้ ครัง้แรกเมือ่ปี 2011 โดยลอืว่าเขาหวัใจวาย
เสยีชวีติ ในเฟซบุก๊มข้ีอความไว้อาลยัจากคนทีค่ดิ
ว่าเป็นข่าวจริงมากมาย จากน้ันในปี 2013 กมี็ข่าว
ลวงอกีครัง้ว่าเขาเสยีชวีติ เฉนิหลงเลยยนืยนัว่ายงั
มีชีวิตอยู่ด้วยการโพสต์รูปภาพของเขาถือหนัง    
สือพมิพ์
 ส�าหรบั มอร์แกน ฟรแีมน นกัแสดงรุน่เก๋า 
ตกเป็นข่าวว่าเสยีชวิีตเมือ่ปี 2010 CNN รายงาน
ว่า มอร์แกน ฟรแีมน เสยีชวิีต ก่อนทีจ่ะมข่ีาวแก้
ว่าทีแ่ท้จรงิแล้วเขาไม่ได้เสยีชวีติ และทาง CNN ก็
ยนืยนัว่าไม่เกีย่วข้องกบัข่าวลวงนี ้ เป็นเพยีงแอ็ก
เคานต์ท่ีชือ่คล้ายกนัทีค่นปล่อยข่าวจงใจให้คนเชือ่
 เอด็ด ีเมอร์ฟี นกัแสดงตลกในต�านาน กเ็ป็น
อีกคนที่มีข่าวว่าเสียชีวิตแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
หลายครัง้ คร้ังล่าสดุคือหลงัจากการเสยีชวิีตของ 
พอล วอล์กเกอร์ นักแสดงชือ่ดงัใหม่ๆ จนทาง
โฆษกส่วนตัวของเมอร์ฟีต้องแถลงว่าเมอร์ฟียังมี
ชวีติอยู่
 ซลีนิ ดอิอน นกัร้องสาวเสยีงด ีตกเป็นข่าวว่า
เสยีชวีติในปี 2013 แถมเป็นข่าวลอื 2 กระแส 
กระแสหนึง่บอกเสยีชวีติจากเหตเุครือ่งบนิตก อกี
กระแสบอกเสยีชวีติเพราะอบุตัเิหตทุางรถยนต์ ซึง่
ในโลกออนไลน์มผีูห้ลงเชือ่เขยีนค�าไว้อาลยัพร้อม
ติดแฮชแท็ก #RIPCelineDion ก่อนมกีารยนืยนั
ว่าเธอยงัไม่เสยีชวิีต
 เอมิเน็ม นกัร้องเพลงแรป็ ตกเป็นข่าวว่าเสยี
ชวีติเพราะอบุตัเิหตทุางรถยนต์เมือ่ปี 2000 แถม
ยังมีการเอาภาพปลอมๆมาให้คนคิดว่าเป็นรถ
ของเขา ก่อนจะมีการแก้ข่าวต่อมาว่าเอมิเน็มไม่ได้
เสียชวีติ  
 จ�กกรณีข่�วลวงท้ังหมด คงเป็นบท
เรยีนให้คนทีต่ดิต�มข่�วทัง้หล�ย ต้องตรวจ
สอบให้ดเีวล�รบัข่�วส�ร โดยควรจะดขู่�วที่
เป็นสำ�นกัข่�วจรงิๆ และจ�กหล�ยๆท่ี จะ
ได้ข่�วส�รทีถ่กูต้อง 
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เพือ่ช่วยเหลอืผูป่้วยยากไร้ทีไ่ด้รบั
การปลูกถ่ายกระจกตา เนือ่งจาก
ปัจจุบันคนที่ตาบอดจากเลนส์ตา
เสือ่มสภาพมหีลายสาเหต ุ จงึต้อง
มกีารเปล่ียนเลนส์ตา ซึง่ส่วนใหญ่
ผูท้ีบ่รจิาคจะเป็นคนทีเ่สยีชวีติ พอ
เปล่ียนเสร็จแล้วต้องมีการดูแล
รกัษา ไม่ให้ตดิเชือ้ หากคนไหน
เปล่ียนกระจกตา แล้วม่านตามี
ปัญหา กองทนุกจ็ะเข้ามาช่วยเหลือ
เรื่องการดูแลรักษา ซึ่งค่าใช้จ่าย
ตรงนีค่้อนข้างมากทเีดยีว
 ส�าหรับสิ่งของล�้าค่าที่น�ามา
ประมลูครัง้นี ้ ล้วนเป็นของรกัของ
หวงชิน้พเิศษจากเหล่าวไีอพ ี เริ่ม
จาก แชนเดอร์เลียชิ้นเอก ของ        
สรินิ ฉตัรวชิยั ซึง่ประมลูด้วยราคา 

อยูเ่บือ้งหลงัการสร้างสรรค์ผลงาน
โคมไฟให้กับโปรเจกต์ชื่อดังมาก 
มาย ทัง้โรงแรมหร ู รสีอร์ต และ
อาคารส�านกังานชัน้น�ามากว่า 20 
ปี สิริน ฉัตรวิชัย กรรมการผู้จัด 
การ บริษัท ดีกรี (ประเทศไทย) 
จ�ากัด อาสาเป็นแม่งานใหญ่จัด
งานการกศุล “The Secret Cas-
tle” พร้อมเชิญเพื่อนร่วมรุ่นสถา 
บนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ 
22 มาร่วมท�าบญุและดนิเนอร์สดุ
เอ็กซ์คลูซีฟท่ามกลางบรรยากาศ
หรหูราในหบุเขา 
  สรินิ ฉัตรวชิยั กล่าวถงึการ
จัดงานครั้งนี้ว่า ในฐานะท่ี ดีกรี 
(ประเทศไทย) ท�าธุรกิจท่ีให้แสง
สว่างมายาวนานจงึอยากช่วยเหลอื
ผูท้ีม่ปัีญหาด้านสายตาซึง่กเ็ปรยีบ
เสมอืนการให้แสงสว่างกบัชวีติกบั
พวกเขาเลยได้ปรึกษากบัเพือ่นรวม
รุน่ วตท.22 คอื ผศ.นพ.ปรญัญา 
สากิยลักษณ์ ผ่านศิริราชมูลนิธิ 
โครงการ กองทุน ตาใส ใจสะอาด

140,000 บาท ถดัมาคอื “พระพทุธ
ประทานธรรม” ผลงานประติมา   
กรรมของ เนตกิร ชนิโย ทีเ่คยฝาก
ผลงานไว้ในหนงัสอืพระมหาชนก 
โดย ผศ.ดร.วฒุพิงศ์ กติตธิเนศวร 
(ประธานวตท.รุน่ 22) น�ามาประ 
มลูจบทีร่าคา 590,000 บาท และ 
ไฮไลท์เดด็ของงานคอื มีผู้ขอประ 
มูลไปดนิเนอร์กบัแม่งานใหญ่ สิรนิ 
ฉัตรวิชัย โดยเคาะราคาสุดท้าย 
100,000 บาท
 นอกจากนีย้งัมสีิง่ของล�า้ค่า ที่
ประมูลเพื่อน�าเงินรายได้มอบให้
กับ สมาคม วตท. และ วตท. 
22 เพือ่น�าเงนิไปท�าโครงการสา-
ธารณกศุล ด้วยการมอบเครือ่งเล่น
ให้แก่เดก็พเิศษที ่ จ.ปัตตาน ี โดย

ของทีน่�ามาประมลูในงานนี ้ได้แก่ 
ประตมิากรรม “ธรรมราชา” สร้าง 
สรรค์โดยวัชร ประยรูค�า จบทีร่าคา
สงูถงึ 1,000,000 บาท รวมถงึเสือ้
ของทมีแมนยฯู ที ่ดร.โอฬาร วงศ์-
สุรพเิชษฐ์ น�ามาประมลูจบทีต่วัเลข 
100,000 บาท 
 สรปุตวัเลขการประมลูคร้ังน้ี ได้
เงนิท�าบญุเข้า 2 องค์กร คอืศริริาช
มลูนธิ ิโครงการ กองทนุ ตาใส ใจ
สะอาดเพือ่ช่วยเหลอืผูป่้วยยากไร้ที่
ได้รบัการปลกูถ่ายกระจกตา เป็น
เงนิ 830,000 บาท ส่วนสมาคม 
วตท. และ วตท. 22 ได้เงินถึง 
1,100,000 ล้านบาท รวมยอดการ
ประมูลทุกช้ินได้เงินท�าบุญสูงถึง 
1,930,000 บาท  

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ในสถานศึกษาและชุมชน ที่โรง   
แรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ โฮเต็ล 
แอนด์ รสีอร์ท O 14.00 น. มร. 
รอ็ต เร้�ท์ลีย์่ กรรมการผูจ้ดัการ วัต
สนั ประเทศไทย จดักจิกรรม วัตสนั
ฉลองครบรอบ 20 ปี ทีศ่นูย์การค้า
สยามพารากอน O 14.00 น. อภิ-
สทิธิ ์ สงิห์สจัจเทศ ผูอ้�านวยการ
แบรนด์ CPS CHAPS  บรษิทั ยสั
ปาล จ�ากดั เปดิตวัเวป็ไซต ์ shop.
CPSclothing.com ท่ีเซ็นทรัลพลาซา 

น. รศ.ดร.นพ.พชิติ สวุรรณประ-
กร รองประธานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง 
(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
แถลงข่าวโครงการเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
อิ่มสุข ไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ ก้าวไกล 
เฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนินีาถ ทีช่ัน้ M ศนูย์ 
การค้าสยามพารากอน O 13.00 
น. ทรงพล สว�สดิธ์รรม ผูว่้าราช 
การจงัหวดัสงขลา เปิดงาน ประชมุ
ปฏบิตักิารอ่านสร้างสขุ ยกก�าลงัสขุ 

O 09.30 น. ดร.รินใจ ช�คร-
พิพัฒน์ รองผู้จัดการ ตลาดหลัก 
ทรพัย์แห่งประเทศไทย เปิดงานตลาด
นดักองทนุรวม: Mutual Fund Fair 
สร้างพอร์ตแกร่งด้วยกองทนุรวม ที่
อาคารตลาดหลกัทรพัย์ฯ O 13.00 

ลาดพร้าว O อษุณย์ี มห�กจิศิริ 
ลโีอณโีอ เตรยีมเปิดร้านครสิป้ี ครมี 
สาขาที ่24 และร้านพาย เฟสซ์ สาขา
ที ่4 ทีอ่าคาร 1 ชัน้ 1 วิคตอเรยี การ์
เด้นส์ งานนีเ้จ้าแม่ควิไลน์ฝากมาว่า 
จัดเตรียมและขนโปรโมชั่นเด็ด มา
เอาใจแฟนคลับแบบให้รักทั้งพี่ทั้ง
น้องเพิม่ขึน้แน่นอน ใครทีร่กัโดนทั 
ใครที่ชอบพายก็อย่าลืมไปลุ้นรับ
สทิธ์ิพเิศษ ในวันองัคารที ่26 กรก-
ฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.

‘ดินเนอร์’สุดเอ็กซ์คลูซีฟ 
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สกล ชวีมงคล กรรมการผู้จดัการ บรษิทั เลก็ซ์ซสั กรงุเทพ จ�ากดั ร่วม
แสดงความยนิดกีบั สรุศกัดิ-์สรุชยั นติตวิฒัน์ ทีค่ว้าแชมป์ Flight A ของ
รายการ Lexus Privilege Cup 2016 สนาม 5 และรอลุน้รอบคดัเลอืก
ผูช้นะ 4 ท่านจากแต่ละสนาม เพือ่เข้าร่วมแข่งรายการ Lexus Cup 2016 

โครงการทวิภาคี สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้จัดพิธีไหว้ครู (รุ่นที่ 3 
และ 4) และน�าเสนอผลงานของนักศึกษารุ่นที่ 3 ที่ได้เข้าไปศึกษาดู
งานจริงและท�างานจริงๆเพื่อพัฒนาสู่ช่างมืออาชีพในโครงการ มีการ
พัฒนาตนเองอย่างเห็นได้ชัด ที่ห้องประชุมสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

วิศิษฎ์  เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ.
อารยีา พรอพเพอร์ตี ้ฉลอง 15 ปี ยิง่ใหญ่ จดันทิรรศการ “Sustainable 
Happiness” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีรพงษ์ รามางกูร, ดร.ทนง    
พิทยะ และวิเชียร ชวลิต มาร่วมเปิดงาน       

มร.ยาซูฮิโร่ ทากุโร่ ประธานกรรมการ บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด จัดงานแนะน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด SUQQU 
New Luxurious Face Wash โดยม ีชาช่า ภกัค์ไพบลูย์, สอุาร ีทรรศ-
นกุลพันธ์, กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ ร่วมงาน

โคจ ิเทสกึะ ประธาน บรษิทั ฟจู ิซรีอ็กซ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั จดัอบรม
หลักสูตร Graphic Communication Technology ให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยกีารพมิพ์ เพือ่สร้างความรูใ้นภาคทฤษฎแีละปฏบิตักิารด้าน
เทคโนโลยีการพิมพ์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จาก 4 สถาบัน 

ภูภวิศ กฤตพลนารา, พัชทรี ภักดีบุตร และวิศุทธิ์ พรนิมิตร เปิดตัว 
“Erb X Mamuang X Issue The Journey of 3gether” โดยมี        
ชนิสา แก้วเรือน, สมบัษร ถิระสาโรช, ยูมิ เคียงศิริ และไชยยง รัตน-
อังกูร เข้าร่วมแสดงความยินดี ที่ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ 

พญ.กันย์สินี พิทยศิริ แพทย์ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ 
รพ.เจ้าพระยา ให้การต้อนรบัผูเ้ข้าร่วมงานเสวนา “เจาะลกึสัญญาณเตอืน
เส่ียงโรคตบัทีค่ณุต้องรู”้ ผู้เข้าร่วมงานยงัได้ชิม “ทาโก้เห็ดกบัซลัซ่ามะเขอื
เทศ” และได้เวร์ิคชอ็ปการออกก�าลงักาย “ยดืเหยยีดด้วยเก้าอี”้ 

พล.ท.วีระชัย อินทุโสภณ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
พร้อมกบั อศัวนิ เตชะเจรญิวกิลุ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ เป็นประธานในพธิมีอบทนุ
การศึกษา ประจ�าปี 2559 ให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร จ�านวน 43 คน 
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มร.เมอร์เรย์ ดาร์ลิ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ นพรัตน์ อาภรณ์
สุวรรณ Starbucks Coffee Ambassador 2015 ร่วมเฉลิมฉลอง 18 
ปี แห่งความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย 

กจิจา วงศ์วาร ีกรรมการบรหิาร กลุม่บรษิทัในเครอื อโรม่า กรุป๊ แถลง
ข่าวเปิดสองเวทเีฟ้นหาสดุยอดนกัชงกาแฟใน “Thailand Indy Barista 
Championship 2016” และ Espresso Italiano Champion เพื่อหา
ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อยังประเทศอิตาลี 

ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดโครงการ
ถนนสายวัฒนธรรมกะทู้ ครั้งที่ 8 เพื่อสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมของ
ท้องถ่ิน เพ่ิมรายได้การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่นบนความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ที่หน้าเทศบาลเมืองกะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

นชุนภา วงษ์เจรญิสนิ กรรมการบรหิารกลุม่เจรญิสนิ จดังานเลีย้งฉลอง
ครบรอบ 84 ปี กลุ่มเจริญสิน ที่ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี 
กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ทนง พิทยะ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มเจริญสิน 
ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดี 

จีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริหาร ส�านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ แถลงข่าว “SIPA : FOSTERING 
THAILAND’S DIGITAL ECONOMY ซิป้าหนุนไทย ก้าวไกลสู่
เศรษฐกจิดจิทัิล” ทีโ่รงแรมเซน็ทาราแกรนด์ เซน็ทรลัพลาซา ลาดพร้าว 

นพ.นิวัติ อินทรวิเชียร รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ เปิดงาน 
การช่วยชีวิตและการดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤต (กู้วิกฤต ชีวิตเด็ก) โดยมี
ครอบครัวคุปรัตน์ และ ครอบครัวจิระวัฒน์กวี ร่วมแชร์ประสบการณ์ที่
เคยรับการรักษาหออภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต 

ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ประธานกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัท คิงส์
เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ�ากัด (มหาชน) เปิดบ้านให้การต้อนรับคณะนัก
ลงทุนเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตชิ้นงานและรับฟังข้อมูลบริษัทฯ ณ 
โรงงาน คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. ล�าลูกกาคลอง 6 จังหวัดปทุมธานี 

อภจิณิ โชตกิเสถยีร รองอธบิดกีรมโรงงานอตุสาหกรรม เปิดการอบรม 
เตรยีมความพร้อมผูป้ระกอบการไทยเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
ระยะที่ 2 เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
วัตถุอันตรายและสารเคมี และกฎหมายอื่นๆ แก่ผู้ประกอบการไทย 

สังคม


